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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról
(2007/2207(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, 
módosított okmányra1,

– tekintettel a Parlament választási eljárásáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az 
1998. július 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló, 2007. október 11-i állásfoglalására3,

– tekintettel a 2007. december 14-i Európai Tanács elnökségének következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 39. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződésre, amelyet 2007. december 13-án 
írták alá ,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 19. cikkének (2) bekezdésére, 189., 
190. és 191. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 38a. cikkére és 45. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel a Szerződés megállapítja, hogy a Parlament „javaslatot dolgoz ki a közvetlen és 
általános választójog alapján valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint vagy 
valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó választásokra 
vonatkozóan”4.

B. mivel a Parlamentet 1979 óta öt évente közvetlenül választották meg, és annak jogkörei és 
befolyása nőtt ezen időszak alatt,

C. mivel a Parlament rendkívül lényeges új jogköröket kap a jogalkotás, a költségvetés, 
valamint a Bizottság választása és ellenőrzése terén a Lisszaboni Szerződés szerint,

                                               
1 A 93/81 (HL L 33., 1993.9.2., 15.o.) tanácsi határozattal és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 
283., 10.21., 1. o.) módosított 76/787/Eszak, EGK, Euratom tanácsi  határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.)
2 HL L 292., 1998.9.21. 66. o. (Anastassopoulos jelentés).
3 HL C 227. E, 2008.9.4., 132. o., (Lamassoure-Severin jelentés)
4 EKSz. 190. cikk (4) bekezdés.
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D. mivel még egy egységes választási eljárásról született megállapodás hiányában is 
fokozatosan közeledtek egymáshoz a választási rendszerek ezen időszak alatt, nevezetesen 
az arányos képviselet 1999-ben történt egyetemes elfogadásával, a politikai pártok uniós 
szinten történt formális létrehozásával1, valamint a kettős mandátum eltörlésével2,

E. mivel a „posztnemzeti” demokrácia fokozatos fejlődéséhez hozzájárult az alkotmányos 
rendbe hivatalosan a Maastrichti Szerződés által 1993-ban bevezetett európai uniós 
állampolgárság koncepciója, köztük az európai és helyhatósági választásokon a saját 
tagállamtól eltérő tagállamokban bizonyos feltételek melletti részvétel joga, illetve az 
először 2000-ben, Nizzában kikiáltott alapvető jogok chartája is,

F. mivel azonban a Parlament fontos demokratikus funkciójának széleskörű elismerése várat 
magára, a politikai pártok európai szinten továbbra is gyengék, a választási kampányok 
inkább nemzetiek, mint európaiak, a Parlamentről szóló médiahírek még mindig gyérek, 
és a parlamenti választások általános részvételi aránya az 1979-es 63 százalékról 2004-ben 
drámaian 45,6 százalékra esett vissza,

G. mivel a mai napig továbbra is számos zavar van jelen a tagállamok által az Európai 
Parlamenti választásoknál használt rendszerek között, különösen az európai parlamenti 
képviselők választókörzetei, illetve a preferenciális szavazás használata tekintetében,

H. mivel alacsony azon uniós állampolgárok száma, akik az Európai Parlamenti 
választásokon a lakóhelyüktől eltérő tagállamban szavaznak, a választáson így indulók 
száma pedig elhanyagolható; mivel a tagállamok között eltérőek a választójogra 
vonatkozó lakóhelyi előírások, mint ahogy azon időtartam is, amelynek leteltét követően 
az EU-ban máshol lakóhellyel rendelkező állampolgárokat megfosztják attól a joguktól, 
hogy otthon szavazzanak,

I. mivel az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a tagállamok lényeges mérlegelési 
jogkörrel rendelkeznek annak meghatározása során, hogy ki szavazhat az európai 
parlamenti választásokon, kötelesek azonban tiszteletben tartani az uniós jog általános 
elveit, és tilos eltérő bánásmódban részesíteni az azonos körülmények közötti különböző 
kategóriájú uniós állampolgárokat3,

J. mivel elakadt a Tanácsban a Bizottság jelenlegi javaslata, miszerint meg kell könnyíteni a 
saját tagállamuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós állampolgárok 
választási részvételét; mivel a Bizottság javaslatai semmilyen esetben sem szándékoznak 
lehetővé tenni, hogy megfelelően képzett jelöltek ugyanazon választáson egynél több 
országos listán induljanak annak ellenére, hogy ezt az okmány nem írja elő.4

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/2003/EK rendelete (2003. november 4.) az európai szintű politikai 
pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).
2 A Tanács 2002/772/EK, Euratom határozata, 1. cikk (7) bekezdés, b) pont.
3 C-145/04 sz. Spanyolország kontra Egyesült Királyság ügy [EBHT 2006] (Gibraltár) és a C-300/04 sz. Eman 
és Sevinger kontra College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Lásd a Tanács 93/109/EK 1993. december 6- i irányelvét az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 329., 1993.12.30., 34. o.), és a Parlament 
2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalását az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az 
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K. mivel számos egyéb olyan kérdés marad, amelyek az Európai Parlamenti választások 
kapcsán felülvizsgálatot követelnek, beleértve a bekerüléshez szükséges küszöbértékeket, 
a választásokon való részvétel alsó korhatárát, az elektronikus szavazás használatát, a 
jelöltek közötti nemi egyensúlyt, a kisebbségi nyelvű közösségek jogait, a szavazás 
dátumát és menetét, az EP-képviselők mandátumának elfogadását, a megüresedett 
képviselői helyek betöltését, valamint az EP-képviselők előjogait és mentességeit,

L. mivel a parlamenti helyek tagállamok közötti elosztása és a tisztelt ház mérete általában a 
Szerződések felülvizsgálatára összehívott minden kormányközi konferencián, illetve egy-
egy új tagállam csatlakozásakor sarkalatos kérdés volt,

M. mivel a Lisszaboni Szerződés formalizálja a degresszív arányosság elvét a Parlament 
összetételében, és megállapítja továbbá, hogy a Parlament „az Unió polgárainak 
képviselőiből áll”1 , szemben a jelenlegi definícióval, amely szerint az EP-képviselők „a 
Közösségben egyesült államok népeinek képviselői”2,

N. mivel jórészt figyelmen kívül hagyták a Parlament azon korábban kifejezésre juttatott 
kérését, miszerint szüntessenek meg bizonyos anomáliákat a nemzeti választási 
gyakorlatban, illetve azon kulcsfontosságú javaslatát, hogy több EP-képviselőt egy 
transznacionális választókörzeti listáról válasszanak,

O. mivel a Tanács korábban egyetértett abban, hogy megvizsgálja a Parlament azon kérését, 
hogy vizsgálja felül a kiváltságokról és mentességekről szóló, 1965-ös jegyzőkönyvet, 
amint a tagállamok szabályzata hatályba lépett3,

P. mivel a Tanács korábban egyetértett abban, hogy az 1976-os okmányt továbbra is 
felülvizsgálat alatt tartja4; mivel azonban még 1998-ra nyúlik vissza, hogy legutóbb 
kezdeményezték a választási eljárás Parlament által történő formális felülvizsgálatát,

Q. mivel az Európai Parlament választási reformjának fenn kell tartania a szabad és 
tisztességes választások gyakorlatát, és nem sértheti a rendszer átfogó arányosságát; a 
modernizált választási jognak tartósnak és érthetőnek kell lennie; a szubszidiaritás és 
arányosság elvét maradéktalanul tiszteletben kell tartani azért, hogy az egységességet ne 
öncélúan alkalmazzák,

1. úgy határoz, hogy megreformálja választási eljárását azzal a céllal, hogy növelje a 
Parlament népszerűségét Unió-szerte, csökkentse a tagállamok választási eljárásai közötti 
eltéréseket, és növelje a Parlament felelősségre vonhatóságát az általa képviselt 
polgárokkal szemben;

                                                                                                                                                  
állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának 
az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (HL C 219 E, 2008.8.28., 193. o.) (Duff 
jelentés).
1 Az EUSz. (egységes szerkezetbe foglalt változat) 14. cikkének  (4) bekezdése.
2 Az EKSz. 189. cikke.
3 A tagállamoknak a Tanács keretében ülésező képviselői által tett 2005. június 3-i nyilatkozat.
4 A 2002. február 22-i 6151/02 tanácsi nyilatkozat úgy határozott, „hogy ezen okmány rendelkezéseit felül kell 
vizsgálni az 1976-os okmányhoz fűzött módosítások hatályba lépését követően tartott második európai 
parlamenti választások előtt,” (azaz 2009 előtt „amely módosításokra ezen határozat függvényében kerül sor”.
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2. ennek megfelelően javasolja, hogy időben hajtsák végre a következő reformokat a 2014-es 
választásokra:

(a) A polgárok és az Európai Parlament képviselői közötti közelség növelése érdekében 
területi választókörzeteket kell létrehozni a 20 milliónál nagyobb népességű 
tagallámokban;

(b) a tagállamok különleges választókörzeteket hozhatnak létre a kisebbségi nyelvű 
közösségek szükségleteinek kielégítésére;

(c) A polgárok rendelkezésre álló választási lehetőségek skálájának szélesítése által 
történő bevonásával a tagállamok kötelesek preferenciális szavazási rendszerek 
bevezetésére, aminek révén a szavazó az általa preferált listáján szereplő jelöltek 
közül választhat („félig nyitott listák”), ahelyett, hogy csak pártlisták közül 
választhatna („zárt listák”);

(d) A nemzeti listákról választott képviselők száma legyen 750, tagállamonként 5-95 
hely közötti sávban;

(e) A parlamenti helyek tagállamok közötti elosztásának könnyítése, valamint az ügy 
politikamentessé tétele érdekében a helyek újraelosztására kerül sor minden választás 
előtt, amennyiben azt az Eurostat objektív módon alátámasztja. A döntést szigorúan a 
lakóhellyel rendelkező népesség demográfiai mutatója alapján és a degresszív 
arányosság elvének megfelelően a Parlament által javasolt és a 2007-es kormányközi 
konferencián1 meghatározott elvben elfogadott módon hozzák meg. Az újraelosztást 
legalább a mandátum lejárta előtt tizenkét hónappal jelentik be;

(f) A szavazók választási lehetőségeinek bővítése, a választási kampányok európai 
dimenziójának erősítése, valamint az európai politikai pártok szerepének fejlesztése 
érdekében egy további egységes szavazókörzetet hoznak létre az Európai Unió teljes 
területéből. A transznacionális listáról választott képviselők száma megegyezik az 
államok számával. A transznacionális listák a legalább az államok negyedéből 
választott jelöltekből áll, a nemi egyensúly megőrzésével. Minden választó egy 
szavazatot adhat le EU szintű listára a nemzeti vagy regionális listára leadható 
szavazata mellett. A szavazás preferenciális lesz a „félig nyitott” listás rendszer 
szerint; a helyeket pedig a Sainte-Laguë módszer2 szerint osztják ki;

(g) A jelöltek mind az EU-szintű, mind az országos vagy regionális szavazókörzetekben 
egyszerre indulhatnak; a hivatalosan egynél több tagállamban lakóhellyel rendelkező 
jelöltek, valamint a vonatkozó szavazói listákon bejegyzett, kettős állampolgárságú 

                                               
1 A kormányközi konferencia záróokmányához mellékelt 5. sz. nyilatkozat. Az alábbi megoldásról van szó: „A 
csökkenő arányosság elve azt jelenti, hogy az egyes tagállamok lakosságának száma és a nekik jutó képviselői 
helyek száma közötti arány lakosságuk számának függvényében változik, oly módon, hogy egy népesebb 
tagállam mindegyik képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam egy-egy képviselője és 
viszont, de azt is, hogy egyetlen kevésbé népes tagállamnak sem lehet több képviselői helye, mint egy népesebb 
tagállamnak”.
2 A Sainte-Laguë  módszer az 1, 3, 5, 7 stb. osztóit használja, és Németországban, Lettországban és 
Svédországban kerül alkalmazásra a 2009-es európai választásokon. A D'Hondt módszernél valamivel arányosbb 
eredményre vezet.
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jelöltek ugyanazon választásokon egynél több országos vagy regionális listán 
jogosultak indulni;

(h) A választási hatóságot uniós szinten kell létrehozni az uniós szintű listán 
megvalósuló választási magatartás szabályozása, valamint az ezen listáról 
megválasztott EP-képviselők mandátumának vizsgálata érdekében. A választási 
hatóság a tagállamok egy-egy képviselőjéből áll, elnöki tisztét pedig a Bizottság látja 
el;

(i) Annak érdekében, hogy jobban lehessen hangsúlyozni a választás egész Unióra 
kiterjedő természetét, a szavazási napokat szombatra és vasárnapra korlátozzák;

(j) A választást júniusról májusra tolják azért, hogy ösztönözzék a részvételi arányt 
azokban a tagállamokban, ahol az iskolai és egyetemi szünidő júniusban kezdődik, 
illetve hogy az újonnan megválasztott Parlamentnek több időt biztosítsanak a 
Bizottság elnökének megválasztására való felkészüléshez1;

(k) Az európai parlamenti választásokon történő szavazáshoz az alsó korhatár 16 év. Az 
európai parlamenti választásokon jelöltként való induláshoz az alsó korhatár 18 év.

(l) A Parlament képviselőinek mandátumát a tagállamok által hivatalosan bejelentett 
eredmények alapján vizsgálja (beleértve a megüresedett helyek betöltését), és 
jogkörrel rendelkezik minden vitás kérdésben való döntéshez; A Parlament számára 
azt is lehetővé teszik, hogy intézkedéseket hozzon valamely mandátum adott
tagállam által történő visszavonása ellen, ha és amennyiben a vonatkozó nemzeti 
rendelkezések az Európai Unió elsődleges jogával ütköznek;

3. Meghatározza az e-szavazási technikák 2014-es választásokon történő használatának 
maximalizálását, amennyiben az elektronikus szavazás garantáltan megbízható technikai 
és jogi szempontból egyaránt;

4. Felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket abban, hogy 
segítik a saját tagállamuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárokat, 
hogy részt vehessenek az európai választásokon választott országukban;

5. Felhívja a tagállamokat, hogy harmonizálják a nemzeti parlamenti választásokon 
gyakorolható választójognak a más tagállamokban lakóhellyel rendelkező 
állampolgároktól való megvonására vonatkozó szabályozásaikat; ösztönzi a hasonló 
beállítottságú tagállamokat, hogy erősítsék kétoldalú együttműködésüket a nemzeti 
választásokon gyakorolható kölcsönös szavazati jogok elfogadására;

6. Arra ösztönöz, hogy a Parlamentet 2009 júniusában válasszák meg a Lisszaboni 
Szerződés akkori státuszának fényében az arra való reagálás érdekében, hogy a Parlament 
összetétele 2014-től kezdve a jelenlegihez hasonlóan a lakóhellyel rendelkező lakók 
számán, vagy pedig ehelyett egy adott állampolgársággal és az EU-ban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok számán alapuljon;

                                               
1 Az Európai Parlamentnek a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2005. december 1-jei 
állásfoglalásában javasoltaknak megfelelően, HL C 285., 2006.11.22., 137. o. (Duff jelentés).
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7. Kéri a Bizottságtól, hogy terjesszen a Tanács elé javaslatokat a Szerződések módosítására, 
ami szükséges ezen reformok megvalósulásához, és ezt követően javasolja a szükséges 
végrehajtási intézkedéseket, hogy a reformok kellő időben a 2014-es európai parlamenti 
választások előtt hatályba léphessenek;

8. Sürgeti a választási reformról szóló kormányközi konferenciát, hogy módosítsa az Európai 
Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965-ös jegyzőkönyvet, hogy egységes 
és szupranacionális rendszert hozzanak létre az Európai Parlament képviselői számára1;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

                                               
1 Az Európai Parlament 2006. július 6-i állásfoglalása a kiváltságok és mentességek jegyzőkönyvének 
módosításáról (HL C 303 E, 2006.12.13., 830. o.), amelyben a Parlament megerősítette azon szándékát, hogy a 
képviselői szabályzatot részben alapul használja az előirányzott felülvizsgálathoz (az Európai Parlament 2003. 
június 3-i határozata az Európai Parlament képviselői szabályzatának elfogadásáról, HL C 68 E, 2004.3.18., 115. 
o.)


	741998hu.doc

